ATA DE REUNIÃO

Data: 10/10/2019
Hora: 14:00 horas em primeira convocação com os participantes convidados e 14:30 com
os participantes presentes.
Presença: Conforme Lista de Participantes
Local: Novotel de São José dos Campos – Sala Legacy

Agenda:
1) Apresentação dos Participantes
2) Indicação pelo GLOBAL da lista de profissionais de END Nível 3 convidados.
3) Apresentação dos objetivos do NANDTB na NAS-410 e da estrutura organizacional
e evolução de NANDTB em outros países (Portugal, Espanha e Inglaterra).
4) Discussão do Estatuto do Comitê, conforme minuta divulgada anteriormente.
5) Aprovação da implantação do Comitê e discussão sobre o nome do Comitê.
6) Votação para indicar o Presidente e o Vice-Presidente do Conselho Deliberativo.
7) Assuntos diversos.

1) A reunião iniciou as 14horas e 15 minutos, com cada pessoa presente fazendo sua
apresentação e falando brevemente sobre a atividade na área do END.
A reunião contou com a participação de 9 pessoas, conforme Lista de Presença.

2) Após a apresentação dos participantes, Gilberto Andrade Falou brevemente sobre o
Programa de Certificação de Inspetores de END do GLOBAL PCS e informou a lista
das pessoas convidadas para a reunião. Foram convidadas 15 pessoas, das quais 3
informaram que não poderiam participar devido a dificuldades de última hora como, por
exemplo, viagens ou reuniões urgentes.

3) Wladimir Leite, da Embraer, fez uma rápida apresentação sobre a importância e os
objetivos do NANDTB no âmbito da NAS-410, no que foi complementado por
comentários do Vilmar do Vale, destacando o caráter integrador desempenhado pelo
NANDTB, como forma de centralizar os critérios de qualificação dos profissionais
Nível 3 que atuam como Nível 3 Responsáveis.

A apresentação cobriu também a evolução e a experiência de outros países que
implantaram ou estão implantando o NANDTB como a Espanha, onde ele já opera, e
Portugal em fase de implantação.
Foi destacado que o NANDTB é um organismo independente, mas, normalmente, é
apoiada por uma entidade que atua na certificação de inspetores de END, como ocorre
em diversos países. No caso do Brasil, o GLOBAL PCS está apoiando a implantação, a
manutenção e o desenvolvimento do NANDTB no Brasil.

4) A Minuta do Estatuto do Comitê, que havia sido previamente distribuída foi discutida e,
após diversas modificações, aprovada por unanimidade, passando a ser indicada como a
revisão 00 do Estatuto do Comitê.
O Estatuto aprovado está anexado e é parte integrante dessa Ata de Reunião.

5) Após a aprovação do Estatuto do Comitê, foi discutida a conveniência de se instalar
imediatamente o NANDTB do Brasil, tendo havido consenso de que isso era uma
necessidade, tendo sido aprovada por unanimidade a implantação imediata do Comitê.
Ficou também decidido por unanimidade que a ANAC deveria ser informada sobre a
criação do Comitê e convidada para participar, conforme previsto no Estatuto aprovado.
Adicionalmente, foi amplamente discutido o melhor nome a ser utilizado para designar
o NANDTB do Brasil, tendo sido aprovado o nome de Comitê de Ensaios Não
Destrutivo Aeroespacial do Brasil, passando a ser utilizada a sigla CENDA-BR.

6) Em seguida a aprovação da implantação imediata do CENDA-BR, foi percebida a
necessidade de se implantar o Conselho Deliberativo, visando indicar o Presidente e o
Vice-Presidente, buscando a operacionalização do CENDA-BR, para realizar os
contatos com a ANAC e dar seguimento as diversas ações necessárias para a
implantação do Comitê.
O Conselho Deliberativo foi implantado com a presença de Wladimir Toledo Leite Neto
da Embraer, Leandro Reis, da Liebherr, Nelson do Val Lacerda, da Compoende
Aeronáutica, Bruno Labinas, da Metinjo e Vilmar da Silva do Vale, da Do Vale
Engenharia, todos com direito a voto.
Por unanimidade, Leandro Reis foi aclamado como Presidente do CENDA-BR e Nelson
do Val Lacerda como Vice-Presidente, ambos com mandatos de três anos, conforme
indicado no Estatuto.
O Conselho Deliberativo aprovou, também, a implantação do Comitê Técnico, tendo
sido indicados os seguintes Membros: Leonardo Barros do Val Lacerda, Marcelo Barros
do Val Lacerda e Valquíria Barbosa de Castro.

A indicação do Coordenador Técnico ficou para ser decidida na próxima reunião do
Conselho Deliberativo.

7) Assuntos Diversos:
7.1) O Conselho Deliberativo solicitou que o GLOBAL PCS implante a homepage do
CENDA-BR, necessária para dar vida ao Comitê e atender aos requisitos de divulgação
das atividades. O conteúdo a ser apresentado na homepage será aprovado previamente
pelo Conselho Deliberativo.
7.2) Leonardo Lacerda, membro do Comitê Técnico, indicou que proporá diferentes
alternativas de logomarca para o CENDA-BR.
7.3) Foi discutido preliminarmente que o CENDA-BR poderá aceitar para a
Qualificação de Inspetores de END Aeroespaciais, na fase implantação e com prazo de
seis meses, certificados emitidos pelo IFI. A decisão final será tomada na próxima
reunião do Conselho Deliberativo do CENDA-BR.
7.4) O Conselho Deliberativo solicitou ao Presidente que faça os contatos com a ANAC,
visando informar a implantação do CENDA-BR. Nessa atividade foi solicitado que o
Vice-Presidente e o GLOBAL PCS deem o apoio necessário.

